
Goede resultaten en
met plezier naar school! 

Identiteitsprofiel Singelland VO Surhuisterveen



1. Waar wij in geloven
Op onze school telt iedereen en werken we samen op basis van 
gelijkwaardigheid. De school verenigt openbaar en christelijk onderwijs, 
geïnspireerd door algemene en Bijbelse waarden. Elkaar accepteren en 
respectvol omgaan met verschil in cultuur en geloof is belangrijk voor een 
tolerante wereld.  Je bent van betekenis in relatie tot de ander.

Wij geloven in een persoonlijke school gebaseerd op vertrouwen: tussen 
mensen van verschillende achtergrond en levensbeschouwing, tussen 
medewerkers en de leerling, tussen de school en haar omgeving. Werken en 
leven vanuit dit vertrouwen is ons voorbeeld voor de samenleving. Vertrouwen 
dat mensen en werelden kan verbinden. 

Aandacht voor elkaars kwaliteiten om als team het onderwijs te verbeteren 
inspireert het werk van docenten. Jongeren bouwen zelfvertrouwen op in 
een gezond en veilig schoolklimaat, waarbij een persoonlijk beroep wordt 
gedaan op hun kennis en kunnen. Onze school motiveert iedereen het beste 
uit zichzelf te halen. Dat maakt ook Surhuisterveen en de omgeving sterker. Op 
deze school word je gezien. Wij bouwen mee aan de toekomst van de regio. 

2. Visie op de wereld:
     wat wij zien / zouden willen zien 
Het VMBO van VO Surhuisterveen staat midden in de samenleving. Vergrijzing 
en minder jongeren (‘krimp’)  in noord Nederland betekent dat alle VO-scholen 
in de komende jaren te maken krijgen met minder leerlingen. Als gevolg van 
de krimp trekken sommige jongeren op latere leeftijd weg. VO Surhuisterveen 
is een aantrekkelijke en welkome school voor leerlingen uit het christelijk en 
openbaar basisonderwijs. Wij leren hen vaardigheden voor de veranderende 
arbeidsmarkt, ver en dichtbij. Actuele vernieuwingen in het VMBO geven 
daarbij meer ruimte voor persoonlijke leerwegen en buitenschools leren. Via 
buitenschools leren bij bedrijven en instellingen stimuleren we leerlingen voor 
vervolgopleidingen en beroepskeuze, ook in de eigen regio.

Globalisering en digitalisering verandert de wereld: op straat, op school en 
op het werk. Ook al kan ieder kind werken met de computer en zoeken op 
internet, toch is niet iedereen even goed digitaal vaardig. VO Surhuisterveen 
voorkomt onnodige achterstanden door in haar onderwijs daar extra 
aandacht aan te besteden. Bekendheid vanaf jonge leeftijd met de wereld 

22



via internet, sociale media en mobiele telefoons brengt echter ook minder 
gewenst sociaal gedrag met zich mee. Wij willen jongeren zo opleiden dat 
ze communicatief èn sociaal vaardig 
zijn in een veranderende wereld. Dat 
is een basisvaardigheid voor echte 
ontmoeting en het omgaan met 
diversiteit van mensen en culturen in 
onze samenleving.
 
Leerlingen gaan hun eigen leerweg 
kiezen op school. Ouders en docenten 
spelen daarin een grote rol. Actuele 
onderwijsvernieuwingen in het 
VMBO gaan in de richting van meer 
individueel (‘gepersonaliseerd’) 
onderwijs. Leerkrachten gaan 
lesgeven op verschillende niveaus voor 
gemengde groepen. Leerlingen kunnen 
op verschillende niveau’s examen 
doen. Ouders worden in het kader van loopbaanoriëntatie en intensieve 
mentorbegeleiding volop betrokken bij de persoonlijke leerweg van hun 
kinderen. 

Docenten en schoolleiding werken aan een eensgezinde en open 
schoolcultuur: docenten die elkaar durven aanspreken, van elkaar leren, 
waardering uitspreken voor elkaars kwaliteiten en werken aan een 
gezamenlijke ambitie van de school. Onderwijsvernieuwingen gebruiken we 
om samen met basisscholen en het middelbaar beroepsonderwijs te ‘bouwen 
aan ambitie’ in de regio. 

Enthousiasme en teamwerk van alle personeel sterkt de brug tussen school en 
samenleving. 

3. Wat we willen betekenen 
VMBO-jongeren leren zelfstandig hun weg te vinden op school, in de 
samenleving en op de arbeidsmarkt. Dat is wat onze school wil betekenen. 
Het helpt hen bij een bewuste keuze voor vervolgopleiding en beroep. Onze 
docenten weten wie ze in de klas hebben en onderhouden voor elke leerling 
contacten met ouders, bedrijven en instellingen in de regio. We zetten 
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jongeren op het spoor van vervolgopleiding  en vakmanschap in
 Noordoost Fryslân, aansluitend bij hun kwaliteiten en interesse. Talent en 
motivatie wakkeren we aan met het vuur van de praktijk. 
In onze school voelt iedereen zich thuis. Goede resultaten en met plezier naar 
school is waar wij naar streven. We zijn een gezonde school met hart voor de 
omgeving. 

4. Waarom we dit kunnen 
Wij zijn een persoonlijke school waar aandacht en respect voor elkaar centraal 
staan. Leerlingen en ouders weten bij wie ze moeten zijn om hulp te krijgen. 
Het motiveren van jongeren bij hun 
persoonlijke leerweg kunnen we goed. 
Docenten hebben aandacht voor elkaars 
kwaliteiten om als team het onderwijs 
verder te ontwikkelen.  

Christelijk en openbaar onderwijs werken 
hier al jaren goed en gelijkwaardig samen. 
Dat is een unieke omstandigheid om 
leerlingen te ‘trainen’ in het respectvol 
accepteren van diversiteit in cultuur 
en levensbeschouwing. Een goede 
voorbereiding op de maatschappij van 
vandaag. 

Als kleinschalige school kunnen we snel en flexibel reageren en organiseren. 
Bij ons zijn de lijnen kort. OSG Singelland geeft elke locatie ruimte voor eigen 
identiteit. In Surhuisterveen kunnen we een eigen gezicht laten zien. 
Ervaringsgericht buitenschools onderwijs zien we als ‘betekenisvol leren’: 
het motiveert zelfstandigheid en besef van eigen verantwoordelijkheid bij 
leerlingen. De goede ervaringen hiermee bij sommige opleidingen gaan we 
verbreden naar andere beroepssectoren. Dit maakt de betekenis van de school 
voor ouders en de regio tastbaar en concreet. 

5.  Waaraan herken je ons?
Verbindend 
Onze passie voor onderwijs is geworteld in een relatie van gelijkwaardigheid 
en oprechte belangstelling voor elkaars opvattingen, gelovig en niet-gelovig 
geïnspireerd. Als school verbinden we ouders, leerlingen, onderwijscollega’s 
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en maatschappelijke partners. Juist de succesvolle verwevenheid van 
christelijk en openbaar onderwijs maakt onze school tot een ideale plaats voor  
voorbeeldgedrag. Jonge mensen maken we ontwikkelingsvaardig: bereid om 
te leren met en van anderen. We stimuleren individuele kwaliteiten van (jonge) 
mensen om positief bij te dragen aan de wereld en om te groeien in kennis en 
scheppend vermogen dat van betekenis is voor de omgeving. We zijn inclusief 
en uitnodigend voor iedereen. Wij verbinden mensen en werelden. 

Met plezier 
Onze school is veilig en uitnodigend. Plezier en gezelligheid op de gang en 
in de klas vinden we belangrijk. Open dagen zijn bij ons niet voor niets vaak 
ook reünies van oud-leerlingen en families. Docenten, leerlingen en ouders 
kennen elkaar bij naam, zijn in voor een grapje en respecteren elkaar. In een 
ontspannen sfeer leren jongeren beter. Wij zorgen voor een goede balans 
tussen plezier en prestatie. 

Zorgzaam 
De toekomst van onze leerlingen is onze toekomst. Elke leerling heeft 
positieve eigenschappen en praktische talenten die kunnen bijdragen aan 
onze samenleving. Wij doen ons uiterste best om leerlingen waar nodig te 
ondersteunen. Ze durven meer, weten meer en kunnen meer. Ze zijn vrijer en 
voelen zich de moeite waard. Op onze school doen we het samen. Niemand 
staat er hier alleen voor.

Resultaatgericht
Medewerkers van VO Surhuisterveen nemen hun verantwoordelijkheid; 
ondernemend en resultaatgericht. Wat we doen, doen we goed. Ons streven is 
om alles uit leerlingen en onszelf te halen. Het onderwijs en onze zorgstructuur 
is van hoge kwaliteit. Docenten houden elkaar scherp en blijven hun vakkennis 
en didactische vaardigheden verbeteren. Onze schoolresultaten staan aan 
de top van het VMBO in onze regio. Ouders en leerlingen zijn trots op onze 
aanpak en resultaten.  

Ambitieus  
Binnen beginnen om buiten te winnen: dat is wat we willen. In Surhuisterveen 
maken we waar dat leerlingen met plezier en goede resultaten naar school 
gaan. Maar onze ambitie reikt verder. We zien een regio waar teveel kennis en 
talent onbenut blijft. Samen met basisscholen, werkgevers en het MBO werken 
we aan de kwaliteit van bestaan in dit deel van Fryslân. Ons vernieuwd VMBO 
zet jongeren op het spoor van werk, innovatie en vakmanschap in de naaste 
omgeving. Dat is een stap op weg naar een krachtige en uitnodigende regio: 
een regio om trots op te zijn! 
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In Fryslân 
VO Surhuisterveen staat in Noordoost Friesland. Nuchterheid en een directe 
omgang met elkaar is een mentaliteit die past bij onze omgeving. Wij zijn 
betrouwbaar en imiteren niemand. We geloven in de kwaliteit van ons werk. 
Voor ons telt aandacht en resultaat.  

6.  Onze ambities: hoe maken we
      onze merkbelofte waar over 5 jaar?
Om de vinger aan de pols te houden stellen we onszelf concrete doelen voor 
ogen. Wat willen we over vijf jaar bereikt hebben voor leerlingen, ouders en de 
regio, en in onze samenwerking als docenten en schoolleiding?  

Docenten en schoolleiding 
Een onderlinge sfeer van teamwerk en openheid is vanzelfsprekend. Docenten 
geloven dat zij het verschil kunnen maken in de schoolloopbaan van hun 
leerlingen. Nieuwe collega’s worden goed opgevangen.
 
Onderwijsvernieuwingen pakken we gezamenlijk aan. Waardering en 
constructieve kritiek worden onderling uitgesproken en dragen bij aan 
professionalisering van het vak als leerkracht.   

Voor het realiseren van doorlopende ‘persoonlijke leerwegen’ voor onze 
leerlingen werken we als VO-docenten  samen met basisschoolleerkrachten en 
collega’s van MBO-opleidingen in de regio.    

Gezonde voeding en een gezonde leefstijl, zoals veel bewegen en een gezond 
kantineaanbod, is herkenbaar in ons dagelijks schoolleven. Zowel leerlingen als 
docenten zijn hierop aanspreekbaar.      

Leerlingen
Zelfstandig opdrachten uitvoeren, binnen en buiten de school, en het leren 
samenwerken met anderen is een rode draad in ons onderwijs. 
 
Sociale omgangsregels hoeven niet meer op school aan de muur te hangen. 
Openheid en respect in de omgang met elkaar op school zijn vanzelfsprekend.   

Leerlingen zijn in staat gemotiveerd te kiezen voor een vervolgopleiding 
en switchen in het MBO minder van studierichting. Ze kunnen zich 
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staande houden in een complexe samenleving en zijn zich bewust van hun 
verantwoordelijkheid en invloed als burger.

Ouders
De opkomst van ouderavonden is hoog: we zien een opkomstpercentage van 
meer dan 80% in alle leerjaren. Vanaf de tweede klas nemen ouders/verzorgers 
ook deel aan de LOB-gesprekken over hun kinderen (LOB = Loopbaan 
Oriëntatie en Begeleiding). 

Ouders/verzorgers zijn trots op VO 
Surhuisterveen en ze zijn ambassadeurs voor 
de school in de regio.  

Regio
VO Surhuisterveen is een stabiele school in 
een krimpgebied dankzij vernieuwing en 
differentiatie van haar onderwijsaanbod.  

Buitenschools leren is in alle 
opleidingsprofielen verankerd en stimuleert 
kennismaking met vakmanschap en 
ondernemerschap bij regionale bedrijven en 
instellingen.  

Basisscholen, bedrijven, instellingen en 
overheden zijn trots op het VMBO van Surhuisterveen.  

Het gezamenlijk betrekken van één schoolgebouw in Surhuisterveen markeert 
onze saamhorigheid en verbinding met de regionale omgeving.  
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VO Surhuisterveen
Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen
Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen
T (0512) 36 90 90
E info.surhuisterveen@singelland.nl


